
PLE DE L ' AJUNTAMENT

A la vila de Montmeló, a un quart menys deu de nou del vespre del dia 30 de 
març de 2021, es van reunir, sota la presidència de l senyor alcalde, els 
regidors anomenats a continuació, assistits per la secretària de la 
Corporació, a l'objecte de celebrar sessió ordinàri a de primera 
convocatòria.

ASSISTENTS:

PERE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ; ALCALDE
ARIADNA OJEDA LAFUENTE ; REGIDORA - DELEGADA
LLUÍS ESTEBAN GARCÍA ; REGIDOR - DELEGAT
MARIA MAR HERNÁNDEZ SÁNCHEZ ; REGIDORA - DELEGADA
ALFONSO JIMÉNEZ MARTÍN ; REGIDOR - DELEGAT
IMANOL MARTÍN GARCÍA ; REGIDOR - DELEGAT
MARCEL COMAS SUBIRÀ ; REGIDOR
JORDI MANILS TAVIO ; REGIDOR
MARI CRUZ RAMAL MATA ; REGIDORA
ALBA SERRANO PÉREZ ; REGIDORA
JOSÉ BENACH DUCTUYAT ; REGIDOR
SILVIA GUERRERO ESCRIBANO ; REGIDORA
ALBERT MONSERRAT I SOLDEVILA ; REGIDOR - DELEGAT

ROSA MARCH ESCUÉ ; SECRETÀRIA
JORDI INES MONCLÚS ; INTERVENTOR ACCTAL.

Aquesta sessió es farà mitjançant sistemes electròn ics de conformitat amb 
l'habilitació que efectua l'article 46.3 de la Llei  7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local, en la redac ció donada per la 
D.F.segona del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març. També en 
concordança ales previsions de la Disposició Addici onal tercera del Decret 
Llei 7/2020,de 17 de març, de mesures urgents en ma tèria de contractació 
pública, desalut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de 
transport públic i en matèria tributària i econòmic a i amb el Decret de 
data 7 de novembre de 2020 pel qual l'Ajuntament ad quireix una llicència 
Pro del programa Zoom de vídeoconferències i reunio ns virtuals.

_______________

Obert l'acte per la presidència, es va procedir a d ebatre els assumptes 
següents, inclosos a l'ordre del dia:

1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 23 DE FEBRER DE 2021

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

2.- APROVACIÓ DE LA DEDICACIÓ, INDEMNITZACIONS I RETRIBUCIÓ DELS REGIDORS.

3.- MOCIÓ CONTRA EL TANCAMENT DE L'EMPRESA BOSCH A LLIÇÀ D'AMUNT

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4.- APROVACIÓ DEL PLA DE CONTRACTACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ PER A L'ANY 2021

5.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 2-2021



6.- DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST ANY 2020, DE L'AJUNTAMENT I DE L'ORGANISME 
AUTÒNOM "RESIDÈNCIA CAN DOTRAS"

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ , SOSTENIBILITAT I HABITATGE

7.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM A L'ÀMBIT DEL SECTOR PM04

8.- ESMENAR L'ACORD D'IMPOSICIÓ CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
D'URBANITZACIÓ DE LA PL. FREDERICA MONTSENY

ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

9.- SOL·LICITUD DE PRORROGA DEL CONVENI PER A L'ANY 2022 ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, 
AFERS SOCIALS I FAMÍLIES  DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L 'ORGANISME AUTÒNOM RESIDÈNCIA 
CAN DOTRAS.

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MONTMELÓ   (CANVIEM)

10.- MOCIÓ PER UN PROCÉS CONSTITUENT I REPÚBLICA

11.- MOCIÓ A FAVOR DE LA DIVERSITAT DE GÈNERE I PER LA IGUALTAT DE DRETS DE LES PERSONES 
TRANS.

12.- MOCIONS

13.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

14.- PRECS I PREGUNTES

 
_______________

1. APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L' ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

La secretària procedeix a donar lectura de l'acta d e la sessió ordinària  
anterior, corresponent al passat 23 de febrer de 20 21, la qual és aprovada 
per unanimitat dels presents.

_____________________

2. APROVACIÓ DE LA DEDICACIÓ, INDEMNITZACIONS I RETRIBUCIÓ DELS 
REGIDORS.

Antecedents

El 26 de maig de 2019 es van celebrar les Eleccions  convocades mitjançant 
Reial Decret 209/2019, d'1 d'abril (BOE núm. 79) i es constitueix el nou 
ajuntament derivat del resultat el dia 15 de juny d e 2019. i establert el 
nou cartipàs municipal resulta indispensable proced ir a l'establiment del 
règim de dedicació dels membres polítics d'aquesta corporació, especialment 
tenint en compte els nomenaments i les delegacions efectuades per 
l'Alcalde.

En sessió plenària de data 20 de juny de 2019 s'apr ova el nou cartipàs 
municipal:  s'estableix el règim de dedicació dels membres polítics de la 
corporació, els nomenaments i les delegacions efect uades per l'Alcalde així 
com les indemnitzacions i retribucions dels regidor s i la dotació econòmica 
als grups municipals.

En sessió plenària de data 25 de febrer de 2020 s'a prova l'increment 
retributiu dels membres de la corporació i del pers onal al servei de 
l'Ajuntament en aplicació del Real Decret-Llei 2/20 20, de 21 de gener, pel 
que s'aproven mesures urgents en matèria de retribu cions en l'àmbit del 
sector públic.



En sessió plenària de data de 23 de febrer de 2021 el regidor Imanol Martín 
García pren possessió del seu càrrec com a regidor de la corporació en 
substitució de la regidora Marta Ibáñez Abril. 

Fonaments de dret

Els articles 75 i ss de la Llei de bases de règim l ocal i l'article 26 i ss 
del ROM disposen que els membres de les corporacion s locals tenen dret a 
percebre retribucions per l'exercici dels seus càrr ecs quan els 
desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o parc ial, així com a percebre 
indemnitzacions, en quantia i condicions que establ eixi el Ple de la 
Corporació, en concepte d'assistències per la concu rrència efectiva a les 
sessions dels òrgans col·legiats dels quals en form en part i també a ser 
indemnitzats per les despeses efectives realitzades  en exercici del seu 
càrrec.

L'article 18 del Real Decret-Llei  2/2020, de 21 de  gener, pel que 
s'aproven les mesures urgents en matèria de retribu cions en l'àmbit del 
sector públic.

Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa  General. 

Per tot això, aquesta Alcaldia, proposa al Ple de l 'Ajuntament l'adopció 
dels següents

A  C  O  R  D  S

Primer.  Establir que, amb efectes de dia 23 de febrer de 2 021, el senyor 
Imanol Martín García, que executarà el seu càrrec e n el règim de dedicació 
parcial (23,73%), percebi una retribució bruta de 1 1.588,22 €  i que sigui 
donat d'alta al règim de la Seguretat Social.

Les retribucions seran anyals i es percebran prorra tejades en catorze 
pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l 'any i les dues restants 
corresponents a les mensualitats de juny i desembre .

Les retribucions seran incompatibles amb el desenvo lupament d'altres 
activitats, en els termes previstos per la Llei 53/ 1984, de 26 de desembre, 
d'incompatibilitats del personal al servei de les A dministracions 
Públiques. 

Segon.  Establir a favor dels membres de la Corporació el dret a ser 
indemnitzats per les despeses efectivament realitza des en l'exercici del 
càrrec, prèvia la seva acreditació documental.

Tercer.  La meritació específica de les retribucions  es pr oduirà a partir 
del moment de la seva incorporació efectiva, que es  materialitzarà 
mitjançant un document específic en el Departament de Recursos Humans a 
efectes de la seva incorporació a la nòmina corresp onent. 

Quart.  Notificar aquest acord als portaveus dels  Grups  Municipals, al 
departament de recursos humans i al senyor Martín. 

            Voten a favor: 6 PSC-CP; 1 ERC-AM
            Voten en contra: -
            S'abstenen: 4 CANVIEM; 2 FEM

Presenta el punt l’Alcalde. Diu que es tracta d’est ablir la dedicació i 
retribucions del regidor Imanol Martín. Recorda que  es va incorporar en el 



ple del mes de febrer .  La dedicació és del   23, 73 % i les retribucions  
corresponent a l’equivalent del que es percep per a ssistència a les Juntes 
de Govern Local, perquè ell no forma part de la Jun ta de Govern local, i és 
la voluntat de l’equip de govern que els regidors q ue en formen part 
percebin el mateix, amb la mateixa dedicació, tant si formen part de la 
Junta com si no. Explica que, legalment, tots els r egidors no poden formar 
part de la Junta de Govern però estan convidats i a ssisteixen malgrat no 
tenen l’obligació de fer-ho.

El senyor Josep Benach portaveu del grup municipal FEM diu que, malgrat 
estar d’acord amb què la feina s’ha de remunerar, v olen reivindicar també 
la feina i dedicació dels regidors de l’oposició pe r què troben 
descompensat la remuneració que es cobra pel ple i la comissió informativa 
respecte al que es percep per una junta de govern l ocal. Diu que han fet la 
comparativa amb d’altres municipis de la comarca. P er això s’abstindran. 

El senyor Marcel Comas, portaveu del grup municipal  CANVIEM, diu que el 
seu grup també s’abstindrà perquè ells estaven a fa vor d’un model de govern 
més ampli i participatiu. Això no vol dir que no el s hi sembli correcte la 
dedicació i la remuneració aprovada per al regidor.

L’Alcalde, contestant al senyor Benach, diu que pot  estar d’acord en què 
les retribucions per assistència a plens i comissio ns informatives són 
baixes però que no és equiparable la tasca i dedica ció d’un regidor de 
govern amb la tasca d’un regidor a l’oposició. Per això aquesta diferència. 
Però que està disposat a parlar-ho.

_____________________

3. MOCIÓ CONTRA EL TANCAMENT DE L'EMPRESA BOSCH A LLIÇÀ D' AMUNT

La multinacional Alemanya BOSCH ha anunciat el tanc ament de la planta de 
producció, R+D i compres de Lliçà d'Amunt. 

Aquest tancament anunciat a la planta de Lliçà d’Am unt afectarà uns 336 
treballadors i treballadores del territori Català, als que hem de sumar 100 
llocs de treball directes de subcontractes de la ma teixa planta. Sense 
oblidar que aquesta multinacional a finals del 2021  farà efectiu 
l’acomiadament de 300 treballadors més de la planta  de Castellet, deixant 
al carrer a 1500 treballadors i treballadores de to ta Catalunya.
 
En relació amb els treballadors i treballadores de la planta trobem una 
situació que convida a la reflexió. El 73% de la pl antilla que afronta el 
tancament de la planta té més de 50 anys i han dedi cat un llarg període de 
la seva vida a l’empresa en què treballen. Aquest f et representa un impacte 
social devastador que afecta el teixit industrial d e la comarca del Vallès 
Oriental i de Catalunya. Aquesta dada ens indica l' alt nivell de pèrdua 
crònica de l'ocupació d'aquests treballadors/es i l es dificultats que 
tindran en el moment d'intentar la reinserció en al tres llocs de feina. 
Aquests treballadors/es tenen encara un mínim de 14  anys de vida laboral, 
tenint en compte que en l'àmbit espanyol aquest col ·lectiu representa una 
taxa d'activitat inferior al 80% que es va reduint gradualment fins al 41% 
quan aconsegueixen els 60 anys o més. De la mateixa  forma representen el 
25% del total d'aturats espanyols, agreujant-se la xifra en el col·lectiu 
femení. 

Aquesta realitat ens obliga a tots a buscar solucio ns tant a la procliu 
desindustrialització del nostre territori com a la perduda de llocs de 
treball de col·lectius greument afectats en aquest camp. 

La decisió del potencial tancament s’ha comunicat a  una plantilla que ha 
contribuït als beneficis milionaris de l’empresa Bo sch. La part social ha 
contribuït sempre a arribar a acords com poden ser,  la congelació salarial 



en els últims  5 anys ,  pèrdua de la revisió del IPC en el conveni anterior  i  
acords de flexibilitat i mesures productives. 

La planta de mecanismes de frenada de Lliçà d’Amunt  no és només una planta 
productiva sinó que incorpora el disseny i desenvol upament de productes per 
a la resta del mercat Europeu. 

Sabent que els resultats econòmics de la planta són  positius sorprèn 
aquesta decisió que respon únicament a una deslocal ització de la indústria 
a Catalunya. És per això que el representants dels treballadors/es no 
accepten un tancament de la planta Bosch a Lliçà d’ Amunt.
 
Els representats sindicals de l’empresa Bosch consi deren que els aspectes 
més nocius de les reformes laborals ajuda a les mul tinacionals a 
deslocalitzar les produccions, tot i ser viables al  territori espanyol. 

Estem davant del segon tancament que es produeix en  l'últim any del grup 
Bosch a Catalunya, dada que ens ha de preocupar i f er reaccionar davant 
aquesta realitat. Aquesta crisi industrial ens inte rpel·la a tots i hem 
d'unir tots els esforços per a trobar una solució v iable per a la planta de 
servofrens de Lliçà d'Amunt. Estem veient com les d iferents administracions 
han posat la mirada entorn de la indústria de l'aut omòbil, reforçant així 
el procés de transformació del sector. Hem vist com  es posa en marxa 
projectes com la planta de bateries de Seat-Volkswa gen, a la vegada que 
veiem com Bosch planteja el seu tancament a Catalun ya. 

És necessari un pla català en favor del sector de l 'automòbil que permeti 
la seva transformació i que eviti la pèrdua massiva  de llocs de treball, 
posant la mirada en la potència que representa l'el ectrificació de 
l'automòbil, representant la voluntat de tornar a l iderar el sector 
novament i presentant-se com el millor oferent per a aquest nou escenari. 

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, veient l' informe favorable de la 
Comissió Informativa General, l'alcalde, a proposta  del Comitè d’empresa 
del Grup Bosch, eleva Ple de l'Ajuntament de Montme ló l'adopció dels 
següents

A C O R D S :

PRIMER.- El rebuig total al tancament de la planta Bosch Lliçà d’Amunt. 

SEGON.- Manifestar la necessària col·laboració de l es administracions 
públiques en el compromís d'activar les mesures nec essàries per a evitar el 
tancament de la planta de Bosch Sistemes de Frenat,  a Lliçà d'Amunt. 

TERCER.- Exigir al Govern d’Espanya, a la Generalit at de Catalunya i totes 
les administracions públiques el compromís d’un pla  de viabilitat de la 
planta de Bosch Lliçà. 

QUART.- Instar la direcció de Bosch a replantejar-s e les seves possibles 
decisions dràstiques i exigir una solució que perme ti el manteniment de 
l’ocupació, tant directa com indirecta, del conjunt  de persones 
treballadores, ateses les enormes conseqüències soc ials que pot tenir al 
territori. 

CINQUÈ.- Instar a la Generalitat de Catalunya a què  actuï com intermediari 
buscant una solució que permeti salvar els llocs de  treball. 

SISÈ.- Manifestar tot el nostre suport als treballa dors i treballadores en 
aquesta difícil situació a la qual s'enfronten, i e stem sempre a la seva 
disposició. 

SETÈ.- Demanar al govern la derogació de la reforma  laboral del 2010 -2012 
i els articles 42, 43 i 51 del estatut dels treball adors/es. 

VUITÈ.- Donar a conèixer els acords presos i fer ar ribar el text de la 



moció als Ajuntaments que formen part del Consell C omarcal del Vallès  
Oriental.

NOVÈ.- Donar coneixement d'aquests acords als repre sentants sindicals de la 
planta Bosch Sistemes de Frenat, a Lliçà d'Amunt, a  la direcció de 
l'Empresa Bosch Espanya, al Comitè Executiu Europeu  del Grup Bosch, a la 
Presidència del Govern d'Espanya, a la Presidència del Govern de Catalunya, 
al Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, a la Co nselleria d’Empresa, 
Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya i a tots els grups del 
Congrés dels diputats, del Parlament de Catalunya i  del Parlament Europeu. 

APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA

L’Alcalde diu que aquesta moció està presentada con juntament per tots els 
grups municipals. Destaca alguns aspectes de la par t expositiva de la 
moció. Explica que dilluns passat va estar a la pla nta visitant els 
treballadors. Comenta que la realitat és que  els m ateixos treballadors 
donen per irreversible aquesta  decisió que ha pres  l’empresa. En principi 
els havien donat fins al desembre  per poder negoci ar les condicions però 
finalment els han dit que al juny volien tancar l’a cord, amb la qual cosa, 
el marge de maniobra és molt curt. Seguidament lleg eix els acords. Informa 
que el text de la moció ha estat pactat amb el Comi tè d’empresa de Bosch. 
Diu que del nostre municipi hi ha dos treballadors en aquesta empresa.

El senyor Albert Monserrat, portaveu del grup munic ipal ERC-AM, vol 
manifestar el seu suport als treballadors i treball adores i també a les 
seves famílies. 

La senyora Silvia Guerrero del grup municipal FEM d iu que el tancament de 
l’empresa Bosch suposa que al voltant de 1500 treba lladors de manera 
directe i indirecte es quedin sense feina, molts d’ ells amb més de 50 anys, 
amb les greus dificultats de reinserció laboral que  això suposa. Diu que la 
nostra societat no pot permetre els acomiadaments m assius, que suposa no 
només una pèrdua de la capacitat econòmica de les f amílies, sinó de la seva 
dignitat. Comenta que com a representants de l’admi nistració estan i 
estaran al costat de tots ells  donant-los no només  el seu suport, sinó amb 
el compromís d’ajudar a buscar mecanismes per troba r solucions/ 
alternatives a aquesta greu situació. Diu que cal p ressionar a les 
administracions com també a les empreses, però que cal començar a treballar 
en solucions a llarg termini de creació de llocs de  treball alternatius al 
món industrial, donada la seva desaparició en un fu tur relativament 
immediat.  Per tot això, diu, la seva formació vota  a favor. 

El senyor Jordi Manils, del grup municipal CANVIEM,  diu que primer vol 
expressar la solidaritat del seu grup amb tots els treballadors i 
treballadores afectats, directa o indirectament, pe l tancament de la planta 
i amb les seves famílies. Diu que el dia 6 comencen  una vaga indefinida per 
forçar a l’empresa a negociar i a complir els compr omisos adquirits. Creu 
que les administracions no poden permetre que una e mpresa que té  beneficis 
deslocalitzi la seva planta només que per millorar els seus resultats. La 
planta de Lliçà, reitera, té resultats positius: no  té pèrdues. Comenta que 
ell també s’ha reunit amb el Comitè d’empresa; pens a que encara no s’ha de 
donar per perduda la batalla. La setmana que ve com ença la vaga; diu  que 
hi seran i que donaran tot el suport possible per a  que els treballadors i 
treballadores aconsegueixin un acord per mantenir l a viabilitat de 
l’empresa.

El senyor Lluís Esteban portaveu del grup municipal  PSC-CP també manifesta 
el  suport del seu grup i  insistir en què els pact es i/o negociacions 
siguin els més favorables possibles per als treball adors i treballadores de 
l’empresa ja que és evident que la permanència d’aq uesta planta és 
impossible. 

L’Alcalde informa que s’ha demanat una pancarta al Comitè d’Empresa de 



defensa pel manteniment de la planta de Lliçà d’Amu nt que  es penjarà al  
balcó auxiliar de l’Ajuntament. També s’han demanat  13 samarretes, una per 
cada regidor/a, de suport als treballadors. Els din ers d’aquestes 
samarretes aniran a la Caixa de Resistència que ha creat el Comitè 
d’empresa. 

_____________________

4. APROVACIÓ DEL PLA DE CONTRACTACIÓ DE L' AJUNTAMENT DE MONTMELÓ PER 
A L ' ANY 2021

Antecedents

Amb les noves Directives 2014/23/UE, relativa a l’a djudicació de contractes 
de concessió; la 2014/24/UE, sobre contractació púb lica; i la 2014/25/UE, 
relativa a la contractació per entitats que operen en els sectors de 
l’aigua, l’energia, els transports i serveis postal s, la Unió Europea ha 
conclòs un procés de revisió i modernització de les  vigents normes sobre 
contractació pública, que permeten incrementar l’ef iciència de la despesa 
pública, així com també facilitar la participació d e les petites i mitjanes 
empreses en la contractació pública.

L’actuació, fins ara, del sector públic consistia e n actuacions de d’acció-
reacció en matèria de contractació pública. És a di r, moltes vegades, 
utilitzant tècniques que només servien per cobrir l ’expedient, però no 
donaven resolució als objectius reals del poder adj udicador. Una d’elles, 
era l’ús de la figura del contracte menor com a pro cediment habitual 
d’adjudicació d’un contracte. Si a aquesta situació , afegim la complexitat 
que suposa la implementació de la Llei 9/2017, de 8  de novembre, de 
contractes del sector públic, per la qual es transp osen a l’ordenament 
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europ eu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (e n endavant, LCSP), això 
suposa un esforç d’aprenentatge de noves matèries i  nous procediments a 
utilitzar, abans de fer ús del contracte menor.

A més a més, i seguint les Directives europees aban s esmentades, els 
objectius de la LCSP són: en primer lloc, aconsegui r una major 
transparència en la contractació pública; i en sego n lloc, aconseguir una 
millor relació qualitat-preu. En aquest sentit, no hem d’obviar l’article 
1.1 de la LCSP, el qual disposa el següent:

“La present Llei té per objecte regular la contract ació del sector públic, 
a fi de garantir que aquesta s’ajusta als principis  de llibertat d’accés a 
les licitacions, publicitat i transparència dels procediments , i no 
discriminació i igualtat de tracte entre els licita dors; i d’assegurar, en 
connexió amb l’objectiu de l’estabilitat pressupost ària i control de la 
despesa, i el principi d’integritat, un ús eficient  dels fons destinats a 
la realització de les obres, l’adquisició de béns i  la contractació de 
serveis mitjançant l’exigència de la definició prèv ia de les necessitats a 
satisfer, la salvaguarda de la lliure competència i  la selecció de 
l’oferta econòmicament més ventatjosa.”     

Per aconseguir aquest objectiu, l’article 28.4 de l a Llei 9/2017, 
esmentada, estableix:

“Les entitats del sector públic programaran l’activ itat de contractació 
pública , que desenvoluparan en un exercici pressupostari o  períodes 
plurianuals i donaran a conèixer el seu pla de cont ractació de forma  
anticipada mitjançant anunci d’informació prèvia pr evist a l’article 134 
(d’aquesta Llei) que, almenys, reculli aquells cont ractes que quedaran 
subjectes a una regulació harmonitzada”.

El Pla de contractació també té l’esperit de donar compliment amb l’article 



115 . 1 de la LCSP ,  atenent a preparar correctament la licitació i info rmar  
als operadors econòmics de les necessitats que té l ’Ajuntament de Montmeló.

En conseqüència, l’aprovació d’un pla de contractac ió donarà l’oportunitat 
de donar a conèixer als operadors econòmics quines necessitats 
institucionals es pretén cobrir mitjançant els cont ractes que es projectin, 
i, d’aquesta manera, puguin estudiar i preparar les  seves proposicions de 
forma més acurada, aspecte que no només donarà més transparència, igualtat 
i no discriminació de la contractació pública, sinó  també l’obtenció de 
millors ofertes pel que fa a qualitat-preu per a l’ Ajuntament.

Per tant, el Pressupost municipal per a l’any ja de termina bona part de les 
actuacions en matèria de contractació per l’any en curs, però també n’hi ha 
d’altres que apareixeran o bé perquè són de tracte successiu, o bé perquè 
finalitzen els contractes administratius vigents, o  bé és una nova 
necessitat. 

Un pla de contractació és un document dinàmic, al q ual es poden incorporar 
actuacions a mesura que cada una de les àrees neces siti per a desenvolupar 
i donar compliment a les competències atribuïdes a aquest ens 
institucional.

Fonaments de dret

-Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del s ector públic, per la 
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/2 4/UE, de 26 de febrer de 
2014.

-Directives del Parlament Europeu i del Consell 201 4/23/UE i 2014/24/UE, de 
26 de febrer de 2014.

-Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases  de règim local.

-Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa  General.

Per tot el que s'ha exposat, el regidor d'Hisenda, proposa al Ple l’adopció 
dels següents

A C O R D S

Primer.-   Aprovar el Pla Anual de Contractació de l’Ajuntam ent de Montmeló 
i el del seu sector públic pel 2021, i que consta e n l’Annex d’aquest 
acord.

Segon .-  Publicar el Pla i l’anunci d’informació prèvia pre vist a l’article 
134 de la LCSP en el Perfil de Contractant, en el q ual es recolliran els 
contractes que quedaran sotmesos a regulació harmon itzada, a la següent 
adreça: 
https :// contractaciopublica . gencat . cat / ecofin _pscp / AppJava / perfil / 8040068 / c
ustomProf

Annex

Contractes que l' Ajuntament de Montmeló té previst licitar durant l’ any  2021



* import total de l'obra
** modalitat rènting

Contractes que l' Ajuntament de Montmeló té previst prorrogar durant l’any  2021





Contractes basats en Acord Marc que t'he previst re alitzar l' Ajuntament de Montmeló  
durant l'any 2021



Data 
prevista 
Licitació

Concepte Durada
Import anual 

previst, sense IVA  

1r 
semestre

Subministrament en lloguer de vehicle 
policial

4 anys 14.000,00 € *

1r 
semestre

Subministrament en lloguer de vehicle per a 
Brigada municipal

4 anys 11.000,00 € *

2n 
semestre

Servei d'assessorament i mediació 
d'assegurances amb destinació a les 
entitats locals

1 any 0,00 €

2n 
semestre

Servei d'assegurances amb destinació a les 
entitats locals, pòlissa Accidents

1 any 5.500,00 €

2n 
semestre

Servei d'assegurances amb destinació a les 
entitats locals, pòlissa Vehicles terrestres

1 any 1.800,00 €

2n 
semestre

Servei d'assegurances amb destinació a les 
entitats locals, pòlissa Responsabilitat de 
càrrecs electes i personal al servei de 
l'administració

1 any 3.600,00 €

2n 
semestre

Servei d'assegurances amb destinació a les 
entitats locals, pòlissa Responsabilitat civil 
patrimonial

1 any 21.500,00 €

2n 
semestre

Servei d'assegurances amb destinació a les 
entitats locals, pòlissa Assegurança de 
danys a edificis i instal·lacions municipals

1 any 11.800,00 €

2n 
semestre

Subministrament en modalitat de compra 
d'una fregadora 

- 3.000,00 €

* modalitat rènting

APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA

Presenta el punt el senyor Esteban com a regidor d’ Hisenda. Diu que és la 
primera vegada que l’Ajuntament aprova un Pla de Co ntractació. Fa un resum 
i destaca alguns paràgrafs de la part expositiva de  l’acord. Explica que 
aquest Pla contempla 35 accions previstes per aques t any. També diu que es 
publicarà la perfil del contractant. Comenta que di ntre d’aquestes accions 
una de  les més importants és la construcció de la nova residència i centre 
de dia. 

El senyor Benach diu que valoren positivament la pr esentació i aprovació 
d’aquest Pla com a una eina més de transparència de  cara a la ciutadania. 
Volen agrair la gran tasca duta a terme pels tècnic s que han participat en 
la seva elaboració. Per això votaran a favor. 

El senyor Comas diu que també volen fer extensiu l’ agraïment als serveis 
tècnics de l’Ajuntament per la feina feta en aquest  Pla. Pensa que serà 
molt útil en quant a transparència i a obtenir mill ors ofertes per part 
dels licitadors. També votaran a favor. 

L’Alcalde diu que és una feina coordinada des de se cretaria que dota a 
l’Ajuntament d’una planificació i d’una major trans parència en els 
procediments de  contractació. 



_____________________

5. APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 2-2021

Vista la necessitat de suplementar diferents partid es pressupostàries i 
incorporar romanents de crèdits, finançats amb baix es de crèdits, 
incorporació de romanents de crèdits i nous ingress os, 

D'acord amb el que disposa, en referència a les mod ificacions de 
pressupost, el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que 
s’aprova el Text Refós de la de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Vist l'informe de la Intervenció Municipal de Fons.

Per tot això, el regidor d'Economia proposa a la Co missió Informativa 
General, que elevi al Ple de l'Ajuntament, els segü ents

A C O R D S

PRIMER.-  Aprovar l'expedient de modificació de pressupost 0 2/2021, de 
l'Ajuntament de Montmeló, referent a suplementacíó de crèdits i 
incorporació de romanents, finançats amb baixes per  anul·lació, nous 
ingressos i incorporació de romanents de crèdits, s egons detall següents:

SUPLEMENTACIÓ DE CRÈDITS

CAPÍTOL I                    80.000,00 EUR
CAPÍTOL II 17.600,00 EUR
CAPÍTOL IV          8.600,00 EUR

SUPLEMENTACIÓ DE CRÈDITS

CAPÍTOL VI 707.700,00 EUR

CRÈDITS EXTRAORDINARIS

CAPÍTOL VI 210.000,00 EUR

Aquestes modificacions es financien amb:

BAIXES PER ANUL·LACIÓ

CAPÍTOL V 82.500,00 EUR

MAJORS INGRESSOS

CAPÍTOL IV 23.700,00 EUR

INCORPORACIÓ DE ROMANENTS

CAPÍTOL VIII 917.700,00 EUR

SEGON.- Exposar al públic en el termini reglamentari de qu inze dies hàbils 
mitjançant un edicte en el tauler d'anuncis i en el  Butlletí Oficial de la 
Província.

TERCER.- En cas que no es presentin reclamacions, l'acord s erà ferm; en cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d'un mes, co mptat des de la  
finalització del període d'exposició pública, per r esoldre-les.



            Voten a favor: 6 PSC-CP; 1 ERC-AM
            Voten en contra: -
            S'abstenen: 4 CANVIEM; 2 FEM

Exposa el punt el senyor Esteban. Diu que principal ment es dota al Capítol 
VI (Inversions) amb aportacions provinents dels rom anents de tresoreria. 
Entre d’altres destaca la reparació de la coberta d e la Sala Polivalent, la 
reurbanització del carrer Cinto Verdaguer... Un tot al de 17 actuacions 
previstes que suposen 917.700 euros. També destaca l’increment  del Capítol 
I de personal per les Mesures de Foment de l’Ocupac ió amb 80.000 €. Apunta 
que la part més positiva és poder incorporar, com j a fa anys que es 
demanava, els romanents de tresoreria per inversion s de l’Ajuntament. 

El senyor Benach reitera la importància que l’Ajunt ament pugui disposar 
dels romanents de tresoreria d’exercicis anteriors per inversions. Troben a 
faltar que no s’hagi treballat conjuntament, que no  se’ls hagi tingut en 
compte, tal i com sí es va fer per l’aprovació del Pressupost. Diu que per 
aquest motiu s’abstindran.

El senyor Comas manifesta que el seu grup també s’a bstindrà partint que 
van votar en contra del Pressupost perquè moltes pr opostes fetes pel seu 
grup l’any anterior no s’havien dut a terme. Se n’a legren que es puguin 
disposar dels romanents de tresoreria d’anys anteri ors, però, no entenen, 
amb un any de pandèmia que portem, que no s’hagin u tilitzat abans per fer 
front, amb inversions i despeses,  a la situació ge nerada per aquesta crisi 
sanitària. Esperen que en properes modificacions es  tingui més en compte el 
criteri de l’oposició. 

El senyor Esteban contesta que difícilment és podia  gastar el romanent 
sense tenir-lo. El romanent és un exercici comptabl e i fins que no es tanca 
i es fa el Balanç no se sap el resultat. Per altra banda comenta que durant 
aquest any de pandèmia les despeses extraordinàries  han crescut molt i no 
li consta que cap partida hagi quedat desprotegida o fora de cobertura: tot 
al contrari.

L’Alcalde reitera les paraules del senyor Esteban e n el sentit que fins 
que no es fa la liquidació del pressupost de l’any anterior no saps el 
resultat del romanent. Per altra banda pensa que no  es pot barrejar els 
instruments de previsió social i de suport a les pe rsones en situació de 
vulnerabilitat, que continuen vigents (subvencions i ajuts),  amb el que es 
fa ara: entomar inversions necessàries, que ja han estat comentades i 
parlades, i també reclamades per l’oposició en dive rses ocasions. Pensa que 
si revisen el llistat són actuacions que sovint s’h an reclamat en aquest 
plenari. Pensa que haurien d’estar contents de pode r fer servir aquest 
romanent i que es destinin a projectes que estaven pendents d’execució.

_____________________

6. DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST ANY 2020, D E L' AJUNTAMENT I 
DE L'ORGANISME AUTÒNOM "RESIDÈNCIA CAN DOTRAS"

Vist el Decret d'Alcaldia de data 22 de març de 202 1, d'aprovació de la 
liquidació del pressupost de l'ajuntament de Montme ló de l'exercici 2020.

Vist el Decret d'alcaldia de data 22 de març de 202 1, d'aprovació de la 
liquidació del pressupost municipal de l'exercici 2 020, de l'Organisme 
Autònom "Residència Can Dotras".

D'acord amb el que estableix l'art. 92 i següents d el Reial Decret 
500/1990, de 20 d'abril, segons el qual es desenvol upa el capítol primer 



del títol sisè del Text refós de la Llei reguladora  de les Hisendes Locals ,  
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, en matèria de 
pressupostos.

Vistos els informes d'Intervenció.

Per tot l'exposat, el regidor de l'Àrea de Serveis Centrals i Economia 
proposa la Comissió Informativa General que elevi a l Ple de l'Ajuntament 
els següents

A C O R D S

PRIMER.- Donar-se per assabentats de la Resolució de l'Alcal dia de data 22 
de març de 2021, d'aprovació de la liquidació del p ressupost de 
l'ajuntament de Montmeló de l'exercici 2020.

SEGON.- Donar-se per assabentats de la Resolució de Presid ència de data 22 
de març de 2021, d'aprovació de la liquidació del p ressupost municipal de 
l'exercici 2020, de l'Organisme Autònom "Residència  Can Dotras".

El senyor Esteban diu que, relacionat amb el què es  parlava al punt 
anterior en el sentit que cal esperar al tancament de l’exercici comptable 
per saber el resultat del romanent,  de l’informe d ’intervenció es desprèn 
que al 2020 la liquidació del pressupost de l’Ajunt ament de Montmeló ha 
tancat amb un romanent de tresoreria ajustat de 2.2 30.996,00 € i respecte a 
la liquidació del pressupost de l’organisme autònom  Residència Can Dotras 
ha tancat amb un romanent de tresoreria  de 61.877 €.

_____________________

7. APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM A L ' ÀMBIT DEL 
SECTOR PM04

En data 28 de gener de 2020 el Ple de l'Ajuntament va aprovar inicialment 
la modificació puntual del POUM al sector PM-04-Esc ultor Llimona.

En data 22 de gener de 2020 es va publicar el DECRE T LLEI 1/2020, de 21 de 
gener, pel qual es modifica el Decret llei 17/2019,  de 23 de desembre, de 
mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge.
 
En data 29 de setembre de 2020 el Ple de l'Ajuntame nt va aprovar inicialment 
la MP del sector PM04 novament per adaptar-se a la nova llei.

Transcorregut el període d’informació pública no s’ han rebut al·legacions 
per part de particulars i/o empreses i s’han rebut nous informes dels 
següents organismes:

1.-Departament de Territori i sostenibilitat. Ofici na territorial d’Acció i 
Avaluació Ambiental.
Emet informe favorable, amb el benentès que s’obtin gui l’informe favorable 
de l’Agència catalana de l’Aigua i s’incorporin les  seves determinacions, 
si escau: així con es doni compliment a les conside racions que s’incorporen 
a l’informe relatives a la integració paisatgística  i l’eficiència 
energètica dels edificis proposats, el tractament d els espais lliures 
d’edificació i el compliment de la normativa sector ial d’aplicació.

2.- Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Informa en sentit favorable ja que no té cap terren y en explotació al terme 
municipal de Montmeló.

3.-Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi C limàtic. Oficina 
Catalana del canvi climàtic.



Informa favorablement la Modificació de POUM introd uint unes aportacions i 
comentaris que sol·licita siguin tingudes en compte  en el document. 
L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic en un dels pu nts remarca que la 
mesura d’ajuda per part de l’Ajuntament als edifici s inclosos en l’Àrea de 
Conservació i rehabilitació, és plenament coherent amb el compliment de la 
llei 16/2017, de l’1 d’agost, de canvi climàtic en matèria d’urbanisme i 
habitatge.

4.- ADIF:
En conclusió informa favorablement, però demana que  es reculli a la memòria 
i en es plànols les consideracions de l’informe i q ue es tinguin en compte 
les prescripcions que es puguin establir en la tram itació de les diferents 
autoritzacions dels projectes i obres que afectin a  la zona de ferrocarril.
Les consideracions de l’informe en els punts 6 i 7 demanen que es 
representin adequadament en els plànols les zones d e domini públic, 
protecció ferroviària i línia límit d’edificació, a ixí com exposen que són 
titulars de sóls dintre del sector que donen dret a  aprofitament i s’aporta 
un plànol annex.

5.- ATM. Autoritat del Transport Metropolità.
Informe l’estudi de mobilitat generada que s’acompa nya a la MP de POUM i 
s’emet informe favorable. No obstant això s’estable ixen condicions 
relatives al seu desenvolupament, que s’hauran de t enir en compte en la 
redacció dles corresponents projectes constructius o en les mesures de 
gestió que corresponguin:

- En la mobilitat generada i tenint en compte l’índ ex d’autocontenció del 
municipi, cal utilitzar un major percentatge de des plaçaments de connexió.
- Cal incorporar informació referent a les intensit ats de trànsit de les 
vies urbanes d’accés als sectors, així com una míni ma caracterització de 
l’oferta i demanda d’aparcaments entorn dels difere nts sectors.
- Cal analitzar els recorreguts per a vianants cap a les parades d’autobús 
més properes a cada sector.
- Cal aplicar les ràtios d’aparcament per a bicicle tes previstes al decret 
344/2006 o com a mínim fer-ne la reserva d’espai co rresponent.
•Cal incloure una previsió de finançament de les cà rregues derivades de la 
mobilitat generada pel sector.
- Així mateix, les diferents recomanacions que se c iten en aquest informe, 
s’hauran de tenir en compte en la redacció dels cor responents projectes 
constructius o en les mesures de gestió que corresp ongui.

D’acord amb el que prescriu l’article 18.4 de la ll ei, si els projectes no 
segueixen les determinacions de l’estudi, ho han de  justificar.

6.- Àgencia Catalana de l’Aigua.
Informa favorablement incorporant unes condicions:
- En relació a l’abastament s’informa favorablement . En el projecte 
d’urbanització que se’n derivi, l’empresa encarrega da del subministrament 
municipal d’aigua haurà de certificar que pot assum ir l’increment en la 
demanda d’aigua que comportarà el desenvolupament d el sector.
- En relació al sanejament s’informa favorablement.  En el projecte 
d’urbanització que se’n derivi s’hauran de tenir en  compte les següents 
consideracions:
o En el disseny de la xarxa de drenatge de pluvials  s’haurà d’avaluar 
degudament la construcció d’un sistema de retenció per a les aigües 
pluvials que pugui contenir les primeres aigües de pluges més contaminades 
amb una capacitat de 30 - 40 m3/ha impermeabilitzad a.
o Per a l’aprovació del projecte d’urbanització del  PAU-20 caldrà 
l’abonament de la taxa d’accés a les infraestructur es de sanejament en alta 
existents. Aquesta taxa s’estima en 192.728 € sense  IVA.
o Per a l’aprovació del projecte d’urbanització del  PAU-20 caldrà demanar 
sol·licitud de connexió a xarxa pública a l’adminis trador actuant que en 
aquest cas és el Consorci Besòs Tordera.
- En relació a la inundabilitat s’informa favorable ment. En el projecte 
d’urbanització que se’n derivi s’hauran de consider ar els següents punts:
o Caldrà definir geomètricament de manera acurada ( planta i perfil) la 



plataforma i la resta d’actuacions que variïn el ni vell del terreny i  
justificar que amb l’execució d’aquestes obres no e s modifiquen 
significativament les condicions d’inundabilitat ac tuals ni es generen 
afeccions a tercers.
o Les actuacions definides en zona inundable hauran  de complir amb 
l’establert a l’article 14 bis del RDPH tal i com e s recull a la 
modificació de les fitxes normatives del PA-20.
o Pel que fa a les actuacions en zona de flux prefe rent, el projecte haurà 
de certificar la situació bàsica de sòl en data 9 d e desembre de 2016. Si 
tal com es considera en el present informe la situa ció bàsica és de sòl 
urbanitzat, les actuacions a realitzar en zona de f lux preferent hauran de 
complir amb l’establert a l’article 9 del RDPH. Si estem en situació bàsica 
de sòl rural s’haurà de complir amb l’establert a l ’article 9 bis.
- En relació a les afeccions mediambientals s’infor ma favorablement d’acord 
a les competències de l’ACA.
En tot cas, el domini públic hidràulic no computarà  a efectes de 
repartiment de càrregues i beneficis.

El informes dels organismes son favorables a la MP de POUM però contemplen 
unes condicions que han de ser incorporades al docu ment que s’ha d’aprovar 
provisionalment per enviar a la Comissió Territoria l d'Urbanisme de 
Barcelona per l’aprovació definitiva.

En data 21 de desembre de 2020 es presenta el docum ent per l’aprovació 
provisional incorporant les condicions dels informe s dels organismes i 
excloent terrenys d’ADIF que estaven inclosos en el  PA18.

En relació al document aprovat inicialment el docum ent provisional dona 
resposta a les al·legacions dels organismes en el s egüent sentit:
Modificacions introduïdes en el document per a l'ap rovació provisional de 
la Modificació puntual carrer Llimona de Montmeló:

1. S'han exclòs del PA-20 les dues finques d'ADIF q ue donaven dret a 
aprofitament (es mantenen en el PA-18 com preveu el  POUM). Els sòls d'ADIF 
que no donen drets a aprofitament s'han mantingut d ins l'àmbit i s'han 
identificat per tal que es pugui procedir a la desa fectació.

2. S'ha representat gràficament el sistema general ferroviari en els 
plànols d'ordenació.

3. S'han afegit algunes determinacions en la fitxa urbanística del PA-20 
per donar compliment als informes d'ADIF, de l'ACA i de l'OTAA (ambiental):

Condicions d'ordenació de l'edificació:
· Caldrà efectuar una correcta integració paisatgís tica i una minimització 
dels possibles impactes paisatgístics del conjunt d e la proposta sobre 
l'entorn.
· En el desenvolupament de la proposta, caldrà evit ar que el disseny de 
l'edifici més proper al riu pugui generar la col·li sió d'ocells en els seus 
vidres.
· Els projectes constructius de totes les edificaci ons confrontants amb el 
Sistema general ferroviari, en les quals alguna par t de l'edificació 
estigui a menys de 20 metres des de l'aresta exteri or més pròxima de la 
plataforma ferroviària, tal com es defineix en la L lei 39/2003 o, en les 
zones cobertes, des de l'intradòs de l'estructura d e suport de la llosa de 
cobertura, inclouran un estudi específic sobre l'im pacte del soroll i les 
vibracions produïdes pel ferrocarril en l'ambient i nterior dels edificis i 
les mesures adoptades en cada cas, per tal que els nivells de soroll i 
vibracions estiguin dins dels nivells admissibles p er la normativa 
sectorial vigent.

Obres d'urbanització · En el disseny de la xarxa de  drenatge de pluvials 
s'haurà d'avaluar degudament la construcció d'un si stema de retenció per a 
les aigües pluvials que pugui contenir les primeres  aigües de pluges més 
contaminades amb una capacitat de 30-40 m3/ha imper meabilitzada.
· Per a l'aprovació del projecte d'urbanització del  PAU-20 caldrà 



l ' abonament de la taxa d ' accés a les infraestructures de sanejament .  
Aquesta taxa s'estima en 192.728 € sense IVA.
· El projecte d’urbanització haurà de definir geomè tricament de manera 
acurada (planta i perfil) la plataforma i la resta d'actuacions que variin 
el nivell del terreny i justificar que les obres d' urbanització de l'àmbit 
no modifiquen substancialment les condicions d’inun dabilitat ni suposen una 
afectació a tercers.
· Pel que fa a les actuacions en zona de flux prefe rent, el projecte haurà 
de certificar la situació bàsica de sòl urbanitzat en data 9 de desembre de 
2016 i complir amb l'establert en l'article 9 ter d el RDPH.
· Les actuacions d'obres afectades pel sistema gene ral ferroviari 
requeriran l'autorització d'ADIF.

Les autoritzacions s'hauran d'obtenir de forma prèv ia a l'inici de les 
obres afectades per les zones de domini públic, pro tecció i línia límit 
d'edificació i en cap cas es poden entendre atorgad es un cop obtingut 
l'informe favorable del planejament corresponent.
· Caldrà fer un tractament tou dels espais lliures d'edificació, tant de la 
zona residencial com de les zones d'equipaments, pe r tal de no condicionar 
els valors propis de les zones verdes vinculades a l'espai natural protegit 
del riu Congost: mantenir l'espai lliure d'edificac ió el màxim de permeable 
possible, evitant noves instal·lacions, preservar e l màxim d'arbrat ja 
existent a les parcel·les, i que l'enjardinament re stant, si es considera 
necessari, sigui el propi del clima mediterrani.

4. En l'estudi d'avaluació de la mobilitat generada  s'han incorporat les 
determinacions de l'informe de l'ATM i de l'informe  ambiental:
· S’han estimat les emissions de CO2 generades per la mobilitat associada 
al desenvolupament de l’àmbit.
· Preveure que en edificis o estacionaments de nova  construcció s’haurà 
d'incloure la instal·lació elèctrica específica per  a la recàrrega dels 
vehicles elèctrics.

En data 19 de març de 2021 (ÇRE 2233) es presenta e l document per 
l’aprovació provisional incorporant les condicions dels informes dels 
organismes per l’aprovació provisional.

Atenent a que dites condicions han estat observades  en la present 
modificació puntual del POUM de Montmeló, l'arquite cte municipal emet 
informe favorable.

Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa  General.

Per tot això, el regidor de l'Àrea de Desenvolupame nt Urbà, Sostenibilitat 
i Habitatge proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopci ó dels següents

A C O R D S

PRIMER.- Aprovar provisionalment la Modificació Pun tual de POUM  a l'àmbit 
del sector PM04 - Escultor Llimona.

SEGON.- Donar trasllat de l'expedient a la Comissió  territorial d'urbanisme 
de Barcelona.

            Voten a favor: 6 PSC-CP; 2 FEM; 1 ERC-AM
            Voten en contra: 4 CANVIEM
            S'abstenen: -

Exposa el punt l’Alcalde. Recorda que el passat 29 de setembre es va fer 
l’aprovació inicial d’aquesta modificació. Un cop r ebuts  els informes 
preceptius dels diferents organismes, i essent favo rables, el següent pas  
a fer per tal de continuar amb la tramitació d’aque st expedient de 
modificació és l’aprovació provisional. 



El senyor Benach vol manifestar el vot a favor de l a seva formació a 
l’igual que van fer al setembre amb l’aprovació ini cial. 

El senyor Comas recorda que el seu grup ja va votar  en contra a 
l’aprovació inicial d’aquesta modificació, que afec ta al centre del 
municipi, perquè pensen que s’està modificant el PO UM de manera 
substancial: tant pel que fa al nombre d’habitatges  com  dels equipaments 
que caldrà contemplar (a més habitatges més equipam ents) com a la 
volumetria. Tampoc veuen clar el tema de la mobilit at perquè veuen que 
comportarà  més trànsit al centre de la població, c ontrari a l’idea d’una 
mobilitat sostenible. Un altre aspecte que troben a  faltar és la manca de 
debat i participació ciutadana en tot aquest procés . Per aquests motius 
seguiran votant en contra. Continuen pensant que ca ldria començar a 
plantejar-se una revisió del POUM. Pensen que una m anera de començar és 
comprovar si s’està complint o no per veure fins a quin punt ens allunyem 
de la planificació inicial. 

L’Alcalde diu que curiosament el nombre d’habitatge s previstos al POUM en 
aquesta zona és molt més gran del que en realitat c ontempla aquesta 
modificació; i es fan a la zona contemplada per hab itatges: no hi ha un 
canvi d’ús. Respecte a les volumetries diu que no h an canviat i si ho han 
fet ha estat de manera molt puntual i petita per fa cilitar la promoció. En 
cap cas s’està modificant el model de poble disseny at al  POUM aprovat al 
2012. Diu que s’està executant tal i com estava pre vist i d’acord amb la 
planificació urbanística aprovada en  el Pla Genera l. Les modificacions que 
es fan són per encaixar actuacions concretes en àmb its concrets. 

El senyor Comas reitera el posicionament en contra del seu grup perquè 
ells pensen que si que hi ha modificació substancia l respecte al Pla 
General aprovat al 2012, en quant a la volumetria d ’habitatges, en quant a 
la manca d’equipaments i aparcaments i per la mobil itat generada. Creuen 
que caldria una actualització. Mantenen la seva pro posta de revisar el Pla 
General per veure si s'està complint o no.

L’Alcalde diu que està a la seva disposició, tant e l Pla com les 
modificacions,  i que per ell no hi ha cap problema  en fer aquesta 
comprovació. 

_____________________

8. ESMENAR L' ACORD D'IMPOSICIÓ CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER L'EXECUCIÓ 
DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DE LA PL. FREDERICA MON TSENY

1. En data 23 de febrer de 2021 el Ple de l'Ajuntam ent va aprovar imposar 
contribucions especials com a conseqüència de l'exe cució de les obres 
d'urbanització de la Plaça Frederica Montseny, orde nar el tribut concret i 
aprovar la relació de subjectes passius i les quote s singulars resultants.

2. En la relació de subjectes passius i finques hi havia unes errades com a 
conseqüència de la consulta de les fitxes cadastral s.

3. La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 6 de setembre de 
2020 va aprovar el projecte d’obres ordinàries per a la urbanització  de la 
Plaça Frederica Montseny, amb un pressupost total d ’execució per contracte 
de  96.836,42 € IVA no inclòs. Aquest acord esdevin gué definitiu el 23 
d'octubre de 2020 i es va publicar el 22 de setembr e de 2020 mitjançant 
anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barce lona.

4. L’Alcalde ha resolt iniciar l’expedient de contr ibucions especials i 
demanar l’emissió dels informes corresponents als s erveis tècnics 
municipals, la secretària i l’interventor de la cor poració. 
   
Vist l'informe de l'arquitecte municipal.



Vist l'informe 1/2021 de data 12 de febrer de 2021 que emet la secretària i 
vist l'informe d'Intervenció.

D'acord amb el que disposen els articles 26 a 37 i 58 del Reial Decret 
legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s'aprova el  text refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals, l'Ajuntament pot  establir i exigir 
contribucions especials per realitzar obres municip als, sempre que es 
produeixi un benefici o augment de valor en els bén s dels particulars i 
sempre que les obres es realitzin dins l'àmbit de l es competències de 
l'Ajuntament per complir la finalitat que li sigui atribuïda. Les obres 
d'urbanització de la Plaça Frederica Montseny, tene n aquesta consideració i 
per tant, s'inclou en el supòsit previst a l'aparta t a) del punt 1) de 
l'article 29 del RDL 2/2004, de 5 de març a que s'h a fet esment.

D'acord amb l'article 14.1 d'aquesta norma, corresp on a les entitats locals 
acordar la imposició i ordenació dels seus tributs amb el contingut i 
procediment que assenyalen els articles 16 i 17 del  mateix text legal. 
Concretament, pel que fa a les contribucions especi als l'article 34.1 del 
RDL 2/2004 de 5 de març invocat, preveu que l'execu ció de les contribucions 
especials requerirà l'adopció prèvia de l'acord d'i mpsoició i ordenació en 
cada cas concret.

Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa  General.

Per tot l'exposat, es proposa al Ple de l'Ajuntamen t, l'adopció del següent 

A C O R D  :

PRIMER.-  ESMENAR l'acord del Ple de l'Ajuntament de data 23  de febrer de 
2021, pel qual es va aprovar imposar contribucions especials com a 
conseqüència de l'execució de les obres d'urbanitza ció de la Plaça 
Frederica Montseny, en l’acord tercer de la següent  manera:

On diu:

Tercer.- APROVAR la relació de subjectes passius i les quotes singulars que 
resulten d’aplicar a la quantitat que es reparteixe n els beneficiaris el valor dels 
mòduls  aplicables, que són els següents:

CARRER REF.CADA
STRAL

NOM TITULAR M.LINEAL 
FAÇANA

IMPORT €/ M LINEAL % FINQUES

VIC, 32 bx 7506401D
G3070N00
39ZO

Juan Sánchez 
Albadalejo-M 
Salomé Cobos 
Gamiz

1,01 2.568,22 2,19184028

Pl. 
Frederica 
Montseny

7506401D
G3070N00
07ZO

Construcciones M. 
Collado, SL

22,03 56.017,81 47,8081597

TOTAL M LINEALS 
FAÇANA AMB 
ACCESSOS

23,04 58,586,03 50%

Ha de dir:

Tercer.- APROVAR la relació de subjectes passius i les quotes singulars que 
resulten d’aplicar a la quantitat que es reparteixe n els beneficiaris el valor dels 
mòduls aplicables , que són els següents:

CARRER REF.CADA NOM TITULAR M.LINEAL IMPORT €/ M LINEAL % FINQUES



STRAL FAÇANA
VIC, 32 bx 
Finca 3065

7506401D
G3070N00
39ZO

Juan Sánchez 
Albadalejo-M 
Salomé Cobos 
Gamiz

1,01 2.568,22 2,19184028

finca 5587 7506401D
G3070N00
07ZO

Miosotis 
Concepción 
Candelario

finca 5586 7506401D
G3070N00
07ZO

Miosotis 
Concepción 
Candelario

finca 3063 7506401D
G3070N00
07ZO

Miosotis 
Concepción 
Candelario

finca 3064 7506401D
G3070N00
07ZO

Miosotis 
Concepción 
Candelario

22,03 56.017,81 47,8081597

TOTAL M LINEALS 
FAÇANA AMB 
ACCESSOS

23,04 58,586,03 50%

SEGON.-  PUBLICAR al BOPB i EXPOSAR l’anunci el tauler d’a nuncis de 
l’Ajuntament, durant el termini de trenta dies hàbi ls, en el que les 
persones interessades podran examinar l’expedient i  presentar-hi les 
reclamacions que creguin oportunes. Durant aquest p eríode d’exposició 
pública, els propietaris o titulars afectats es pod ran constituir en 
associació administrativa de contribuents.

TERCER.- NOTIFICAR individualment a cada subjecte passiu le s quotes 
corresponents, si és conegut, i si no, mitjançant e dictes. Els interessats 
podran formular recurs de reposició davant l’ajunta ment, que podrà versar 
sobre la procedència de les contribucions especials , el percentatge del 
cost que hauran de satisfer les persones especialme nt beneficiades o les 
quotes assignades.

QUART.-  PUBLICAR al BOPB l’acord definitiu. Si hi ha recla macions, les 
haurà de resoldre el Ple de la corporació, abans d’ aprovar definitivament 
la imposició i ordenació de les contribucions espec ials.

CINQUÈ.-  APROVAR els subjectes passius, la base i les quote s 
individualitzades definitives, girant les liquidaci ons que procedeixin, una 
vegada finalitzada la realització total de les obre s, compensant com 
lliurament a compte els pagaments avançats en cas q ue s’hagin efectuat.

APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA

Presenta el punt l’Alcalde. Recorda que és un acord  aprovat a l’anterior 
Ple. En aquell moment no es tenia coneixement que h i ha una modificació en 
la distribució de les finques, amb la qual cosa, la  imposició de les 
contribucions especials varia i s’havia de modifica r. El còmput total és el 
mateix però la distribució de les quotes és diferen t d’acord amb les dades 
contrastades amb el Registre de la Propietat. 

_____________________

9. SOL·LICITUD DE PRORROGA DEL CONVENI PER A L' ANY 2022 ENTRE EL 
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMILIES  DE LA  
GENERALITAT DE CATALUNYA I L'ORGANISME AUTÒNOM RESIDÈNCIA CAN 
DOTRAS.

Atès que cal seguir contant amb la col•laboració en tre el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies i L'Organisme Aut ònom Can Dotras per a 
l'atenció de les persones grans beneficiàries del P rograma d'ajuts de 



suport a l ' acolliment residencial ,  al llarg de l ' any  2022  per a la  
prestació del servei de 13 places de residència ass istida i 19 places de 
centre de dia a Montmeló.

Atès el paràgraf SEGON de la Pròrroga del 2020 on e specifica "Que el pacte 
primer de la pròrroga esmentada estableix la vigènc ia d’aquest fins el 31 
de desembre de 2019 i el pacte quart del conveni qu e pot ser prorrogat amb 
pròrrogues expresses per anys successius fins l’any  2030. No obstant això, 
d’acord amb la disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015, de l’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, el c onveni s’ha d’adaptar 
als límits temporals establerts en l’article 49 d’a questa Llei -fins a un 
límit màxim de quatre anys a partir de l’adaptació-   és a dir, fins al 31 
de desembre de 2020."

El Ple de 27 de juliol de 2021, va aprovar un nou c onveni per tal de seguir 
contant amb la col•laboració entre el Departament d e Treball, Afers Socials 
i Famílies i L'Organisme Autònom Can Dotras per a l 'atenció de les persones 
grans beneficiàries del Programa d'ajuts de suport a l'acolliment 
residencial, al llarg de l'any 2021 per a la presta ció del servei de 13 
places de residència assistida i 19 places de centr e de dia a Montmeló.

Per tot l'exposat, vist l'informe favorable de la C omissió Informativa 
General i a proposta de la regidora de l'àrea d'Acc ió Comunitària i 
Benestar, el Ple de l'Ajuntament adopta els següent s

A C O R D S  :

Primer.-  Sol·licitar pròrroga per a l'any 2022 del Conveni 
Interadministratiu entre el Departament de Treball,  Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya i l'Organis me Autònom Residència 
Can Dotras, amb NIF P0800111G per a la prestació de l servei de 13 places de 
residència assistida ( Residència Can Dotras - codi S05319/F16984 ) i 19 
places de centre de dia ( Centre de Dia Can Dotras - codi S05320/F16985
) pels 365 dies que té l'any donat que el servei es  presta també els caps 
de setmana i festius.

Segon.- Autoritzar l'Alcalde a la signatura de la pròrroga del Conveni 
esmentat.

APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA

L’Alcalde dóna la paraula a la senyora Mar Hernánde z com a Regidora d’Acció 
Social. 

La senyora Hernández diu que aquesta  sol·licitud  per prorrogar el 
conveni de referència per al 2022 és per a la prest ació del servei de 13 
places de residència assistida i 19 places de centr e de dia a la Residència 
Can Dotras. 

La senyora M Cruz Ramal del grup municipal CANVIEM espera que aviat 
aquesta sol·licitud sigui amb la nova residència pe rquè significarà que hi 
hauran més places i farà que la llista d’espera no sigui tan gran. 

_____________________

10. MOCIÓ PER UN PROCÉS CONSTITUENT I REPÚBLICA

Procés Constituent i República.

Atès que El 14 d'abril de 1931, ara fa 90 anys, la ciutadania va acabar amb un 
règim monàrquic corrupte, que feia aigües en l’àmbi t social, econòmic i polític. El 
poble exigia millorar les seves condicions de vida i de treball i decidir el seu 



destí .  Amb les mobilitzacions i la victòria electoral a le s eleccions municipals  
del 12 d’abril va arribar la II República.

Atès que una dotzena de montmelonins van morir dura nt la Guerra Civil servint a 
l’exèrcit republicà i mai se’ls ha fet cap homenatg e ni reconeixement.

Atès que més de trenta montmelonins i montmelonines  van ser processades amb judicis 
militars sumaríssims , sense cap mena de garantia legal, amb diverses pe nes de presó 
per no ser “ adictos al Glorioso Movimento Nacional ”, que s’aixecà en armes contra 
la Segona República. També hi hagué un mestre de Mo ntmeló depurat i apartat de la 
seva funció i dues persones nascudes a Montmeló exe cutades.

Atès que la monarquia i l'emèrit Joan Carles de Bor bó són hereus directes del 
franquisme i representen un passat de privilegis i corrupció que no tenen cabuda en 
un sistema plenament democràtic. Es tracta d’una in stitució no democràtica, que no 
hem votat, que prové de la dictadura de Franco i qu e hereta la Prefectura de 
l'Estat, per privilegis medievals de sang.

Atès que no acceptem que ens continuïn mentint. No admetem la inviolabilitat d'una 
monarquia corrupta , gens exemplar, arcaica i inservible. Les cassolad es de l'any 
passat a Felip de Borbó i a la monarquia en són un bon exemple.

Atès que en aquest 2021 continuem sofrint una pandè mia que ens té limitats, amb una 
situació sanitària agreujada per les polítiques neo liberals que han desarticulat 
els serveis públics essencials i han privatitzat un a bona part de la sanitat i de 
les residències de persones grans. Privatitzacions lligades a les corrupcions i els 
beneficis desmesurats de grans empreses.

Atès que el que ha passat recentment amb les abusiv es pujades de l'electricitat i 
el que està passant amb les vacunes contra la Covid -19, ens ajuden a entendre la 
necessitat d'enfortir el sector públic de l'economi a. Cal un model econòmic i 
social que acabi amb el neoliberalisme i amb el pod er elitista d'uns pocs. Cal 
poder decidir sobre tot el que ens afecta i concern eix, democràticament.

Atès que és l'hora de poder decidir la forma d'Esta t, monàrquic o republicà . Una 
Consulta Popular Estatal, quan la pandèmia permeti la seva celebració, serà 
l'anellada
per a accelerar el camí cap a una democràcia plena i republicana.

Per tot això el grup municipal CANVIEM MONTMELÓ pro posa al Ple l'adopció dels 
següents

A  C  O  R  D  S

Primer. Fer un reconeixement a totes les persones que van l luitar per la llibertat 
i la democràcia durant la II República i contra el franquisme a Montmeló.

Segon.  Fer un reconeixement a totes les víctimes de l’aixe cament militar feixista 
contra la Segona República a Montmeló.

Tercer. Demanar que el 14 d’abril onegi la bandera tricolor  de la República a un 
dels pals oficials de l'Ajuntament.

Quart. Retirar qualsevol referència d’afalac de l’Ajuntame nt de Montmeló al rei 
emèrit pel seu comportament inadequat i gens ètic d urant els anys com a cap de 
l’Estat.

Cinquè. Demandar al Congrés dels Diputats la celebració d’u n Referèndum perquè la 
ciutadania pugui escollir democràticament la forma d’Estat, República o Monarquia.

Sisè. Demanar al Congrés dels Diputats la creació d’una c omissió d’investigació a 
Juan Carlos de Borbón.

Setè. Enviar aquesta moció als grups parlamentaris del Co ngrés, el Senat i del 
Parlament de Catalunya, la presidència del Govern d e l’Estat, la casa Reial i a 
l’entitat Mollet per la Tercera República.

NO APROVAT 



Presenta la moció la senyora Alba Serrano del grup municipal CANVIEM. 
Destaca alguns paràgrafs de la part expositiva de l a moció i llegeix els 
acords. Convida als montmelonins i montmelonines a penjar als balcons i 
finestres dels seus habitatges la bandera republica na el 14 d’abril. Per 
això, diu,  al local del seu grup es repartiran de manera gratuïta banderes 
republicanes per a qui estigui interessat.

El senyor Monserrat diu que poden estar d’acord en el fons de la moció 
però amb ells se’ls hi queda curta. En quant a penj ar la bandera tricolor 
diu que donaran el seu suport per fraternitat repub licana. Pel que fa a 
demanar fer un referèndum per escollir la forma d’E stat entre monarquia o 
república, diu que sempre els hi trobaran. Es posic iona a favor malgrat, 
reitera, troba que aquesta moció hauria de ser més àmplia.

La senyora Guerrero diu que dins de la seva formaci ó hi ha diferents 
pensaments ideològics, és a dir, que hi ha persones  que estan a favor i en 
contra de que l’Estat esdevingui una República. En general, diu que estan 
d’acord en el merescut reconeixement de totes aquel les que van lluitar per 
la llibertat i la democràcia durant la II República  i en contra del 
Franquisme a Montmeló, però que hi ha certs acords de la moció on 
consideren que no els representa ja que ells són un a formació municipal. 
Per això diu que la seva formació s’abstindrà. 

El senyor Esteban diu que pensa que és una moció qu e barreja diferents 
qüestions. Malgrat el vot en contra del seu grup vo l manifestar que de les 
tres primeres propostes que planteja la moció  esta rien d’acord però  la 
resta caldria modificar-ho. També diu que  la bande ra tricolor es penjarà 
al balco auxiliar de l’Ajuntament ja que és una ban dera no oficial. 

_____________________

11. MOCIÓ A FAVOR DE LA DIVERSITAT DE GÈNERE I PER LA I GUALTAT DE 
DRETS DE LES PERSONES TRANS.

Les persones trans segueixen vivint importants disc riminacions i violències 
estructurals que, a més, s’han vist agreujades per la crisi de la COVID-19. Tot i 
els avenços socials dels darrers anys, persisteixen  moltes desigualtats sistèmiques 
que afecten situacions vitals i quotidianes com acc edir a un habitatge, continuar 
amb els estudis, buscar un lloc de feina, rebre una  assistència sociosanitària no 
patologitzant o viure sense violències i agressions  transfòbiques.  
 
Legalment, el fet trans encara es considera una mal altia i no una manifestació més 
de la diversitat. A escala estatal, la Llei 3/2007,  de 15 de març, reguladora de la 
rectificació registral de la menció relativa al sex e de les persones, estableix per 
primera vegada dos requisits obligatoris perquè les  persones trans puguin tramitar 
el canvi de nom i sexe en la seva documentació: un diagnòstic de disfòria de gènere 
i dos anys de tractament hormonal. Aquesta llei va ser un punt d'inflexió per dues 
raons contradictòries: suposava un gran avenç perqu è acabava amb l'exigència de la 
cirurgia genital, però alhora, una important derrot a perquè instaura oficialment 
que el reconeixement de les persones trans implica catalogar-les com a persones amb 
un trastorn mental. A més, aquesta llei no aborda c ap mesura per reduir les greus 
discriminacions en altres àmbits, i deixa fora meno rs i persones migrades.  
 
El moviment trans porta més d’una dècada denunciant  la violència d’una llei 
patologitzant que condemna durant anys a les person es trans a fer tractaments 
psiquiàtrics per modificar el seu DNI i accedir als  drets a la ciutadania. Es 
reclama que la declaració d’una persona que desitgi  aquest canvi de nom seria 
suficient, que les persones trans no hagin  de pass ar per un procés d’avaluació i 
que es reconegui la seva capacitat per a decidir ll iurement el seu nom i la seva 
identitat de gènere. És el que ha estat denominat a utodeterminació de gènere en 
diferents acords internacionals de drets humans.  
 
Des del 2007, els Principis de Yogykarta, sobre l'a plicació de la legislació 
internacional dels Drets Humans amb relació a l'ori entació sexual i la identitat de 
gènere, insten els estats a adoptar les mesures nec essàries per respectar legalment 
el dret a determinar la identitat de gènere. També,  l'informe de la Comissió 



Europea ,  publicat el juny del  2020 ,  sobre els procediments legals de reconeixement  
de gènere a la Unió Europea, conclou que l'autodete rminació de gènere és essencial 
per millorar el reconeixement de les persones trans , per a preservar la dignitat i 
el respecte als drets humans.  
 
En aquesta línia, en els darrers anys, s’han aprova t legislacions autonòmiques 
(LGTBI i/o específiques trans) que estableixen l'au todeterminació del nom i la 
identitat de gènere. Però, aquestes lleis tenen les  limitacions pròpies de les 
competències autonòmiques. Tot i que faciliten la m odificació del nom en els 
documents administratius dependents de l'administra ció autonòmica, no permeten la 
rectificació en els documents estatals, molt especialment el DNI . Aquesta situació 
vulnera els drets de les persones trans, i genera d esprotecció i discriminacions, a 
banda d’importants desigualtats territorials. Al ma teix temps, posa de manifest 
l’insuficient i obsolet marc legislatiu espanyol pe l que fa als drets de les 
persones trans. Es fa evident la urgència de legisl ar a escala estatal, segons 
marquen els estàndards europeus de drets humans , per abordar la discriminació i 
garantir la igualtat, posant èmfasi en la despatolo gització i en 
l’autodeterminació, com a eina per reconèixer a les  persones trans com a subjectes 
de drets.  
 
A Catalunya, la Llei 11/2014, per a garantir els dr ets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erra dicar l'homofòbia, la bifòbia i 
la transfòbia, recull moltes de les reivindicacions  històriques dels moviments 
socials catalans d’alliberament sexual i de gènere.  Però, com reclamen diferents 
entitats i col·lectius LGTBI del teixit associatiu català, la implantació real de 
la Llei 11/2014 per a garantir els drets LGBTI i pe r erradicar l'homofòbia, la 
bifòbia i la transfòbia dista molt de ser una reali tat. Una llei que gairebé no 
compta amb recursos destinats al seu desplegament t erritorial, la qual cosa fa que 
siguin els municipis els que amb recursos propis es tiguin desenvolupant polítiques 
LGTBI. De fet, davant la manca de dotació pressupos tària per part de la Direcció 
General d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya, en la major part dels 
territoris, les polítiques LGTBI s’estan desenvolup ant amb els recursos tècnics i 
econòmics de les polítiques d’igualtat de gènere.  
 
En l’àmbit de la salut, la llei (article 16) inclou  mesures relatives al dret 
d’accés a la salut sense discriminació, i inclou ap artats sobre l’atenció sanitària 
a persones trans des d’una perspectiva no patologit zant. La Instrucció 14/2017 del 
CatSalut, referent a la implantació del model d’ate nció a les persones trans, 
estableix que s’hauran de desplegar unitats de tràn sit de referència territorial. 
Tanmateix, aquest desplegament no s’ha fet encara e fectiu i en la pràctica, a 
Catalunya, existeixen importants desigualtats terri torials pel que fa a l'accés a 
la salut de les persones trans. Aquest model no pat ologitzant i respectuós amb la 
diversitat de gènere i el fet trans només existeix a Barcelona a través de la 
Unitat Trànsit. La resta de territoris han de redir igir l’atenció a aquesta unitat 
de referència. Però, hi ha qui no es pot permetre v iatjar a Barcelona periòdicament 
per motius econòmics. A més, com des de tot Catalun ya es redirigeix a la Unitat 
Trànsit de Barcelona, i més recentment a la de Llei da, la llista d’espera per 
accedir-hi és molt llarga. Calen urgentment polítiq ues i recursos per acabar amb 
aquesta discriminació territorial i fer efectiu un veritable desplegament del model 
d’atenció sanitària a persones trans arreu del terr itori. 
 
Pel que fa a l’àmbit laboral, article 21, dedicat a  les mesures i actuacions en 
matèria d’ocupació , recull l’obligatorietat del Departament d’Afers S ocials, 
Treball i Família de desplegar estratègies per la i nserció laboral de les persones 
trans i mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral. Les 
persones trans són uns dels col·lectius amb més dif icultats d’accés i permanència 
al mercat de treball, i dins d’aquest col·lectiu le s dones trans estan encara més 
exposades a la discriminació. És una urgència i una  obligació que la Generalitat, 
en coordinació amb el Servei d’Ocupació de Cataluny a, desenvolupar programes 
d'inserció sociolaboral per a persones trans que co ntribueixin a la reducció de les 
dificultats afegides del col·lectiu a l’àmbit labor al. En la mateixa línia, s’han 
de destinar recursos econòmics als municipis per ad aptar i millorar els serveis 
locals d’inserció laboral.  
 
Els àmbits de la salut i ocupació són els més urgen ts, però cal dotar de recursos 
la Llei 11/2014 per fer efectiva la seva implantaci ó en matèria de drets trans en 
la resta de sectors d'intervenció. S'han de desenvo lupar polítiques per aconseguir 
la plena igualtat social de les persones trans en l 'àmbit de l’habitatge, de 
l'educació, de l’oci i l’esport, de la cultura i el s mitjans de comunicació, de la 
formació i sensibilització de professionals, de l’a tenció des de serveis socials, 
del reconeixement de la diversitat i, particularmen t, en l'àmbit de la prevenció i 
l’atenció a les violències. Es tracta de convertir la igualtat formalment ja 



reconeguda a la llei catalana en favor de les perso nes trans en igualtat real i  
efectiva.  
 
 
Per tot el que s'ha exposat, el Grup Municipal de C ANVIEM MONTMELÓ proposa al Ple 
l'adopció  dels següents  
 

A C O R D S : 
 

PRIMER.-  Instar el Govern espanyol i al Ministeri d'Igualta t a iniciar el tràmit i 
aprovar en aquesta legislatura un marc legal en mat èria de drets trans que 
garanteixi la plena igualtat, fonamentat en la desp atologització, en el 
reconeixement de la diversitat de gènere, en l’auto determinació de la identitat de 
gènere i en l'abordatge integral de polítiques per intervenir en les desigualtats 
estructurals que viuen les persones trans. 
 
SEGON.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a dotar la Llei 11/2014 
dels recursos necessaris per a la seva implementaci ó en matèria de drets trans amb 
el desenvolupament de polítiques efectives per abor dar la discriminació de les 
persones trans en els diferents sectors d’intervenc ió, com ara; l’educació, la 
cultura, el lleure i l’esport, els mitjans de comun icació, la salut, l’ocupació, la 
formació i sensibilització de professionals, l’aten ció des dels serveis socials i 
el reconeixement de la diversitat familiar.  
 
TERCER.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i a l Departament de Salut, 
tal com recull la Llei 11/2014 i la Instrucció 14/2 017 del CatSalut, a implementar 
el model d'atenció a les persones trans desplegant unitats de trànsit de referència 
territorial i acabar amb les desigualtats territori als pel que fa a l’accés a la 
salut de les persones trans.  
 
QUART.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i a l Departament de 
Treball, Afers Socials i Família, tal com obliga l’ article 21 de la llei 11/2014, a 
desplegar estratègies per la inserció laboral de le s persones trans i mesures 
adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació  laboral. La Generalitat, en 
coordinació amb el Servei d’Ocupació de Catalunya, ha de desenvolupar programes 
d'inserció sociolaboral per a persones trans que co ntribueixin a la reducció de les 
dificultats afegides del col·lectiu a l’àmbit labor al. En la mateixa línia, s’han 
de destinar recursos econòmics als municipis per ad aptar i 
millorar els serveis locals d’inserció laboral .  
 
CINQUÈ.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya, i als departaments 
competents en la matèria, a dotar de recursos als m unicipis perquè, a través dels 
SAI (Servei d’atenció integral a persones LGTBI) lo cals i comarcals, els ens locals 
puguin garantir, a les persones trans que pateixen o es troben en risc de patir 
qualsevol tipus de violència o discriminació, el dr et a rebre de manera immediata 
una protecció integral, real i efectiva.  
 
SISÈ.-  Donar trasllat d'aquests acords a tots els grups d el Congrés dels Diputats, 
al Ministeri d'Igualtat, al Govern de la Generalita t, al Departament de Salut i al 
Departament d’Afers  Socials, Treball i Família de la Generalitat de Catalunya, a 
tots els Grups del Parlament de Catalunya, a la Pla taforma Trans Estatal, a 
l'Observatori contra l'Homofòbia, les entitats memb res del Consell Nacional LGTBI, 
la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya i a la Fed eració Estatal de Lesbianes, 
Gais, Trans i Bisexuals (FELGTB). 

APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA

La senyora Ramal  llegeix la moció.

El senyor Monserrat diu que votaran a favor però pe nsa  que és més un 
problema a nivell  estatal que no pas per les accio ns de  la Generalitat de  
Catalunya en aquest tema.

La senyora Guerrero diu que aquesta proposta no nom és suposa el 
reconeixement de la diversitat de gènere, sinó l’at orgament de tota una 
sèrie de polítiques integrals que suposen la millor a de les persones trans 



en tots els àmbits :  cultura ,  esport ,  salut ,  ocupació , ....  En definitiva ,  
manifesta, recursos que els equiparan en drets a la  resta de ciutadania. 
Diu que és realment lamentable, que avui dia les pe rsones trans siguin 
considerades malaltes, i que hagin de seguir un tra ctament psiquiàtric per 
modificar el seu DNI i accedir als drets de la ciut adania, tal i com 
determina la Llei 3/2007, de 15 de març, reguladora  de la rectificació 
registral de la menció relativa al sexe de les pers ones. Manca molta, molta 
pedagogia a la societat en general, però principalm ent a tots els 
professionals implicats en aquestes consideracions.  Manifesta el vot a 
favor de la seva formació.

La senyora Ariadna Ojeda del grup municipal PSC-CP i com a Regidora de 
Feminisme i igualtat diu que voten a favor ja que c omparteixen el contingut 
de la defensa de la diversitat de gènere i per la i gualtat de drets de les 
persones trans que avui en dia encara pateixen molt es discriminacions en 
molts àmbits de les seves vides. Diu que cal anar a vançant vers a una 
societat on les discriminacions no puguin tenir cab uda.

_____________________

12. MOCIONS

No n'hi hagué.
_____________________

13. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L' ALCALDE, I DELS 
ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA 
SESSIÓ.

L'alcalde en compliment del disposat per l'article 42 del ROF, dóna compte 
succinta de les resolucions adoptades des del dia 2 3 de febrer de 2021, 
data en la qual va tenir lloc la darrera sessió ple nària ordinària, fins a 
l'actualitat.

_____________________

14. PRECS I PREGUNTES

L’Alcalde demana als regidors si hi ha alguna pregu nta o prec que vulguin 
formular. 

La senyora Guerrero volia fer algunes consideracion s al voltant del Skate 
Park que els han  fet arribar. D’una banda, el fet que per desplaçar-se al 
lloc que va a patinar, no es pot arribar patinant, i això a nivell 
conceptualment sembla una mica contradictori. D’alt ra banda diu que les 
zones que envolten el lloc són plenes de sorra, i a ixò és molt perillós, 
caldria deixar un cert marge, o una escapatòria per què en cas de caiguda la 
frenada no sigui tan en sec.

El senyor Comas pregunta en relació al dia de Sant Jordi. què és el que 
està previst fer i si s’ha parlat amb les botigues.

El senyor Esteban contesta, en relació a l’skate pa rk, que el fet que no es 
pugui arribar patinant a la pista no és un defecte conceptual ja que per 
les voreres no es pot patinar i cal també respectar  als vianants. Informa 
que al voltant de l’skate park si que està prevista  una plantació de 
pradera per què no sigui tan sobtada la sortida de la pista, però, és que 
encara l’obra no s’ha acabat, no s’ha fet la recepc ió. 

La senyora Ojeda, com a regidora de Festes i Tradic ions, contesta en 
relació a la Diada de Sant Jordi. Diu que s’han par lat amb les entitats i 
les botigues  i es farà un dispositiu semblant al d el mercat setmanal amb 
tanques i amb un itinerari molt marcat per controla r l’aforament. Diu que 



de moment hi ha cinc punts confirmats de venda de p roductes diversos  
relacionats amb la Diada que es posarien a la plaça  de la Vila. Hi ha 
previst fer activitats a la Sala Polivalent i l’amf iteatre de La Torreta 
amb totes les mesures que demana el PROCICAT més le s que de per sí ja 
incorpora el propi Ajuntament. També estan les acti vitats com l’Escriu-Mo i 
el Punt de Llibre així com activitats que, des del Casal de la Gent Gran, 
han volgut incloure dintre de la programació pel Di a de Sant Jordi.

El senyor Comas volia confirmar si l’Ajuntament  pe njarà la bandera 
republicana al balcó. 

L’Alcalde diu que ja tenien previst posar-la, a l’i gual que es va fer l’any 
passat,  al balcó auxiliar de l’Ajuntament.

_____________________
 

I no havent-hi més assumptes a tractar, es va donar  per finalitzada la 
sessió, a dos quarts de deu de la nit i es va esten dre la present acta que, 
un cop llegida i trobada conforme, la signa l'alcal de, amb mi, la 
secretària, que la certifico.


